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Hall into-oikeuden ratkaisu  /  lentotoiminnan rajoitukset  SdF:n  toiminnassa   

Skydive Finland sai tänään hallinto-oikeuden ratkaisun koskien SdF:n valitusta aluehallintoviraston lentotoi-

minnan rajoituksia koskeneeseen päätökseen.  

TAUSTAA: 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki päätöksen Utin lentoaseman ympäristöluvan uusista ehdoista 

15.6.2017. Uusien ehtojen mukaan loma-aikana 15.6.-15.8. hyppytoiminta Utissa olisi sallittua klo 11-17 vä-

lisenä aikana eli toiminta-aika puolittuisi nykyisestä. Muina aikoina hyppytoiminta olisi sallittua klo 08-20. 

Toiminta-aikaa saisi jatkaa ennakkoilmoituksella klo 22:een enintään viitenä päivänä kalenterivuodessa. Vuo-

sitasolla hyppylento-operaatioiden määrä saisi olla enintään 2200 operaatiota. Kun nousu ja lasku ovat eri 

operaatioita, pokia voisi olla enintään 1100 / vuosi.  Skydive Finland ry muiden toimijoiden joukossa valitti 

päätöksestä hallinto-oikeuteen. 

HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS: 
Hallinto-oikeus ei tutkinut Skydive Finland ry:n valitusta Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä.  

Hallintovahdit ry ja Jari Vetola asiakumppaneineen esittivät valituksissaan hallinto-oikeudelle väitteen siitä, 

että SdF:n valitus on jätettävä tutkimatta, koska yhdistyksellä ei ole valitusoikeutta aluehallintoviraston pää-

töksestä. Ympäristönsuojelulain mukaan valitusoikeus on rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tar-

koituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistämi-

nen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. 

Lupamääräyksessä 8 on viitattu yhdistyksen ja Finavia Oyj:n väliseen sopimukseen, mutta myös mainitun 

lupamääräyksen noudattamisesta vastaa luvanhaltija, ei Skydive Finland ry. Ympäristöluvalla ei myöskään ole 

rajoitettu yhdistyksen toimitilojen käyttöä. Mainituista syistä valituksenalainen päätös ei välittömästi koske 

Skydive Finland ry:n oikeutta ja etua sillä tavalla, että yhdistys olisi ympäristönsuojelulain perusteella asian-

osaisena oikeutettu valittamaan aluehallintoviraston nyt kysymyksessä olevasta päätöksestä. 

Hallintovahdit ry vaati samassa päätöksessä, että siviili-ilmailua oltaisiin rajoitettu entisestään niin, että ope-

raatiomäärä on rajoitettava noin 600 (300 pokaa) vuodessa ja lentoliikenteelle on määriteltävä meluraja-

arvot Haukkajärven loma-asutusalueelle. Lisäksi matalalennot on kiellettävä lentoreiteillä sijaitsevien asuin- 

ja vapaa-ajankiinteistöjen kohdalla. Myös laskuvarjohyppytoimintaan liittyvä hyppylinjan ottaminen Haukka-

järven päällä on kiellettävä. 

Tämä vaatimus ei mennyt läpi, vaan hallinto-oikeus totesi, että laskuvarjohyppytoimintaa on rajoitettu mer-

kittävästi jo aluehallintoviraston päätöksellä. Erityisten melun raja-arvoja koskevien lupamääräysten asetta-

mista voidaan pitää tarpeettomana. 

Hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. 

JATKOTOIMENPITEET:  
Skydive Finland tulee valittamaan päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän sisällä. Kun päätök-

sestä valitetaan, lupaehdot tulevat voimaan vasta, kun valitus on lainvoimaisesti ratkaistu. Tyypillinen käsit-

telyaika on n. 1 vuosi. 

Tulemme antamaan toimeksiannon valituksesta samalle asianajotoimistolle, joka auttoi edellisen valituksen 

tekemisessä. Valituksen johdosta lupaehdot eivät siis tule vielä voimaan tälle kaudelle. Todennäköisesti myös 

ainakin suurin osa ensi kaudesta pystytään toimimaan nykyisillä lupaehdoilla. 
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Hallitus on jo alkanut pohtimaan, miten toiminta voidaan mahdollistaa myös tulevaisuudessa, mikäli valitus 

ei mene korkeimmassa oikeudessa läpi. Tiedotamme jäsenistöä myöhemmin, kun vaihtoehtoja on kartoi-

tettu. 
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